
Volg Spirit4you ook op:

   LinkedIn,   Facebook en  Instagram

Of op de website: spirit4you.nl

Wat doen we nog meer

-  Monitoring van de overstappen vo-mbo,  

havo-hbo en mbo-hbo

- Klankbordgroep op maat

-  Bliksemstages in samenwerking met JINC. 

 Meer info: www.jinc.nl

-  We werken samen met diverse partners, zoals  

het Expertisepunt LOB

-  Loopbaanadvies (aanvullend op het reguliere 

aanbod) van adviseurs van ROC Mondriaan voor 

leerlingen op aanvraag van decanen/mentoren. 

Aanmelden via www.voroc.nl

Programma 2022 - 2023 
vo-mbo en havo-mbo-hbo
Spirit4you is een samenwerkingsverband van vo-, mbo- en hbo-scholen 
en gemeenten in de regio Haaglanden. Spirit4you heeft als doel de overstap 
naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren en 
scholen daarbij te ondersteunen.

De Overstap Professionalisering 

Student Skills Team

Met het Student Skills Team sterker naar het 

mbo en het hbo! Door voorlichting, coaching 

en begeleiding door hbo-studenten, ter 

bevordering van de ontwikkeling van mbo en hbo-

vaardigheden bij jongeren die de overstap naar het 

mbo/hbo gaan maken.

>> November tot maart

Events

Voor havo en mbo:

Event Bekijkjetoekomst in het hbo
>> 11 oktober 2022

Voor vmbo, pro en vso:

Bekijk Je Toekomst Nu beurs voor opleidingen

en beroepen in het World Forum
>> 12 t/m 14 december 2022 Coaching 

MBO4you coaching voor leerlingen die een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken in het 

overstapproces. Meer info en aanmelden: 

begeleiding en overstap 

HBO4you coaching voor havoleerlingen die 

de overstap naar het hbo gaan maken en voor 

wie extra begeleiding wenselijk is. Meer info en 

aanmelden: aanmeldformulier voor hbo4you

Bekijkjetoekomstnu 

Met het digitale platform Bekijkjetoekomstnu 

ondersteunt Spirit4you leerlingen en 

onderwijsprofessionals in het LOB-proces.

Onderdeel hiervan is de Overstapp, de app 

waarmee leerlingen hun route naar het mbo/hbo 

kunnen bewandelen.

Download de Overstapp en de handleiding.
Warme overdracht

Warme overdracht waarin onderwijsprofessionals 

van vo en mbo contact hebben over over-

stappende leerlingen waar zorg over is.

Aanmelden via www.voroc.nl

>> Juni 2023

VOROC

VOROC is het digitale systeem in de regio 

Haaglanden voor scholen dat de overstap van 

leerlingen van vo naar mbo ondersteunt.

VOROC informatiebijeenkomst
>> 20 oktober 2022 

Spirit4you Connects

Professionaliseringsbijeenkomsten voor alle 

professionals vanuit pro, vso, vmbo, havo, mbo  

en hbo.

>> 17 november 2022 
  22 juni 2023

LOB-netwerk vmbo decanen

>> 1 september en 10 november 2022
  12 januari, 9 maart en 20 april 2023 

Kansrijke sectoren

Online bijeenkomsten (10.00 - 11.00 uur) voor 

havo/hbo professionals over kansrijke sectoren.

>> 3, 10 en 17 november 2022

Netwerk havo-mbo-hbo

Netwerkbijeenkosmten voor havo/mbo/hbo 

professionals

>>   20 oktober 2022 

16 februari en 13 april 2023

Professionaliserings middag  
vo-mbo

>> 16 maart 2023 

Wegwijs in het mbo

Wegwijs in het mbo met de mbo-gids (op papier 

en in de vorm van een interactief onderdeel op 

bekijkjetoekomstnu.nl), inclusief lesmateriaal, 

opendagenposter en Leerroutekaart Haaglanden.

LOB-paspoort en LOB-cv

LOB-paspoort waarin leerlingen hun 

studiekeuzeactiviteiten kunnen opnemen. 

Meer info: LOB-paspoort

Het LOB-cv is voor havo-leerlingen en mbo-

studenten een goede voorbereiding op de start in 

het hoger onderwijs. 

Meer info: LOB-cv

https://www.linkedin.com/company/spirit4you/posts/?feedView=all
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Spirit4you-103777984657299/
https://www.instagram.com/spirit4you.insta/
https://spirit4you.nl/
https://www.jinc.nl/
https://www.voroc.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Uuu6P3trRSA
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-havo-hbo/bekijkjetoekomst-in-het-hbo
https://bjtnbeurs.nl/
https://spirit4you.nl/
https://spirit4you.nl/form/aanmeldformulier-hbo4you
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/overstapp
https://spirit4you.nl/upload/files/download/Wegwijs%20met%20de%20OverstAPP.pdf
https://www.voroc.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/lob-paspoort
https://www.lob-cv.nl/

